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Abstrakt 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av oväntade dödsfall 

bland barn på en neonatalavdelning. Tio sjuksköterskor på ett länssjukhus i Sverige 

deltog och intervjuades om sina upplevelser. Data analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys och tre teman framträdde: upplevelse av stöd, uppleva behov av 

bearbetning och återhämtning och reaktioner på ett barns dödsfall. Sjuksköterskorna 

beskriver att de upplevt både bra och mindre bra stöd, vikten av att ge stöd till 

föräldrarna och även sjuksköterskornas egna känslor och reaktioner på det oväntade 

dödsfallet, både under återupplivningssituationen och tiden efter.  

 

Nyckelord: ”Sjuksköterskor”, ”upplevelse”, ”neonatologi”, ”oväntade dödsfall” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The aim of the study was to describe nurses' experiences of unexpected child deaths 

in a neonatal unit. Ten nurses at a county hospital in Sweden participated and were 

interviewed about their experiences. The material was analyzed using qualitative 

content analysis and three themes emerged: experience of support, experience the 

need of treatment and recovery, and reactions to a child's death. The nurses describe 

that they experienced both good and less good support, the importance of providing 

support to the parents and the nurses own feelings and reactions to the unexpected 

death, both during resuscitation and the time after. 

 

Key words: ”Nurses”, ”experience”, ”neonatology”, ”death, sudden” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Innehållsförteckning  

 

Bakgrund       1 

       

Syfte      4 

 

Metod      4 

 

Design      4  

 

Urval och urvalsgrupp     4 

 

Tillvägagångssätt     5 

  

Datainsamlingsmetod     5 

  

Analys av data     5 

  

Etiska överväganden      7 

  

Resultat      8 

        

Upplevelse av stöd      8 

  

Upplevelse av bra stöd      8  

  

Upplevelse av bristande stöd    8  

 

Upplevelse av att ge föräldrar stöd    10 

 

      

Uppleva behov av bearbetning och återhämtning   10  

 

Upplevelser kring debriefing och behov av samtal  11 

  

Upplevelser av arbetssituationen och bemanning   11 

  

Reaktioner på ett barns dödsfall   12  

  

Upplevelser av återupplivningssituationen   12   

 

Upplevelser av kollegors emotionella reaktioner   14 

  

Upplevelser av starka känslor och minnen   15   



 

 

Upplevelsen av den döda kroppen     16 

 

Känsla av empati för föräldrar samt tankar på egna barn  17 

 

Upplevelse av stressrelaterade symtom i dagsläget  17 

 

Upplevelser av erfarenhet    18 

 

Upplevelse av att vissa fall är svårare/lättare att bearbeta  18 

 

Diskussion     19 

 

Resultatdiskussion     19 

 

Metoddiskussion     23 

 

Slutsats      25 

 

Klinisk implikation      25 

 

Förslag till vidare forskning    26 

 

Författarnas tack     26 

 

 

Referenser 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Brev till verksamhetschef 

Bilaga 2. Förfrågan om medverkan i intervjustudie 

Bilaga 3. Frågeguide 

Bilaga 4. tabell 2. Översikt av meningsanalys med teman och subteman 

Bilaga 5. Journal of Pediatric Nursings skrivanvisningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bakgrund                                              

I FN:s barnkonvention (1989) definieras barn som varje människa under 18 år, om 

inte barnet enligt gällande lag blir myndig tidigare.    

 I världen dör 7,6 miljoner barn som är fem år eller yngre, varje år. Det är 

21 000 barn per dag. De största orsakerna till barns dödsfall är lunginflammation, 

diarrésjukdomar, komplikationer av för tidig födsel, asfyxi vid födseln och malaria. 

Malnutrition är en underliggande orsak i en tredjedel av dödsfallen bland barn under 

fem år. Det är störst risk att dö som nyfödd. Mer är 40 % dör inom en månad efter 

födseln och mer än 70 % dör innan de hinner fylla ett år. Barnadödligheten har dock 

minskat med en tredjedel från år 1990 till år 2010.  I Sverige låg dödligheten bland 

barn under fem år på 2,9 av 1000 levande födda barn (UN Inter-agency Group for 

Child Mortality Estimation, 2011). I Sverige mellan år 1999-2003 är skador den 

största dödsorsaken bland barn efter nyföddhetsperioden. Bland skadorna är 

olycksfall såsom transportolycksfall, drunkning, rök och eld, kvävning och andra 

olycksfall det som flest barn avlider av. Fler barn tog sitt eget liv (ca 20 per år) än blev 

bragd om livet av någon annan person (ca 6 barn per år). Cancersjukdomar är den 

näst vanligaste dödsorsaken bland barn under 18 år (Socialstyrelsen, 2007). 

 I hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS, 1982:763), 1 §, står det att det är 

hälso- och sjukvårdens ansvar att ta hand om avlidna. I HSL (SFS, 1982:763), 2 d §, 

står det även att hälso- och sjukvårdens uppgifter skall utföras med respekt för den 

avlidne och att de efterlevande ska visas hänsyn och omtanke.  

 Det är en stor sorg för föräldrar att förlora sitt barn. Förlusten av en kär 

person ger ett psykiskt sår och sorgearbetet syftar till att försöka bearbeta förlusten 

och att försöka läka såret (Fyhr, 2003). En studie av Meert, et al., (2010) visar att det 

är vanligt att föräldrar lider av komplicerad sorg sex månader efter dödsfallet. Den 

upplevda sorgen är större om barnet dör efter ett trauma än av sjukdom. Vid en 

uppföljning vid 18 månader efter dödsfallet upplevde flera att den svåra sorgen hade 

lättat något men kvarstod hos flertalet föräldrar. De föräldrar som undvek att sörja 

led i högre grad av komplicerade sorgsymtom både vid 6 månader och 18 månader 

efter dödsfallet. De föräldrar som hade fler barn upplevde att den svåra sorgen hade 

minskat vid 18 månader efter dödsfallet än de föräldrar vars enda barn dog (Meert, et 

al., 2011). 
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Traumatiska händelser är en del av yrket som sjuksköterska. Att vara med om när ett 

barn dör, oavsett om det är väntat eller oförväntat är en av de största yrkesmässiga 

påfrestningar en sjuksköterska kan vara med om. Det är särskilt vanligt vid arbete på 

en akutmottagning eller inom pediatrisk vård (Maloney, 2012). Att flertalet gånger 

vara med om traumatiska händelser med negativ utgång kan ge en ackumulerande 

stress. Det har även visat sig att sjuksköterskor som arbetar med barn som befinner 

sig i ett livshotande tillstånd kan ha en stor påverkan på sjuksköterskornas egen hälsa 

(Keene, Hutton, Hall, & Rushton, 2010; Maloney, 2012; Theophilos, Magyar, & Babl, 

2009).        

 Att vårda ett barn i livets slutskede är en svår del av sjuksköterskornas 

arbetsuppgifter (Pearson, 2010). Det är inte bara barnet sjuksköterskan ska möta och 

vårda utan även föräldrar och eventuella syskon. Sjuksköterskan kan möta dessa 

familjer både i början och i slutet av sin karriär och det är därför viktigt att han/hon 

har god självkännedom (Pearson, 2010) .                                                                                                                                                    

Alla som arbetar med hälso- och sjukvård för barn kan på olika sätt bli 

utsatta för sekundär traumatisk stress, STS, vilket innebär att sjuksköterskan i sitt 

yrke har mött många barn som varit med om olika former av trauma: barn som dött, 

barn som fått livshotande skador, lever med svåra sjukdomar eller har blivit utsatta 

för sexuella övergrepp. STS kan på många sätt påminna om posttraumatiskt stress 

syndrom, PTSS. Det som i vardagligt tal kallas för utbrändhet kan många gånger vara 

STS (Sprang, Craig, & Clark, 2011). Om personen i fråga fortsätter att jobba trots 

stressymtom så kan sjuksköterskan i värsta fall utveckla en depression, tablett- eller 

alkoholmissbruk, generaliserat ångestsyndrom och PTSS (Maloney, 2012). 

 I en studie genomförd i Chicago, (Maloney, 2012) visade resultatet att de 

nyutbildade sjuksköterskorna som arbetade på akuten på ett barnsjukhus ofta slutade 

strax efter att de börjat sin anställning. Då orsaker eftersöktes till detta fann 

författarna till nämnda studie att sjuksköterskorna upplevde sin arbetsbörda för 

tung. I studien led 54 % av sjuksköterskorna av fysiska och psykiska symtom som var 

yrkesrelaterade. De var både fysiskt, psykiskt, emotionellt och själsligt utmattade. De 

led av huvudvärk, kronisk smärta i kroppen, sömnsvårigheter, vissa hade fått 

koncentrationssvårigheter, kände sig oroliga eller deprimerade. Gemensamt för dem 

var att arbetet hade blivit en för stor belastning för det privata livet. Efter att ha 

kommit fram till detta så infördes nya riktlinjer på sjukhuset. Debriefing infördes och 
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även mentorskap, där varje ny sjuksköterska fick en äldre, erfaren sjuksköterska som 

mentor. Efter detta vände trenden med att sjuksköterskorna sa upp sig och 

välbefinnandet hos personalen ökade (Maloney, 2012). En rad olika vetenskapliga 

artiklar förespråkar fördelen av att ha debriefing efter att ha varit med om en 

traumatisk händelse (Keene, et al., 2010; Lawrence, 2010; Maloney, 2012; 

Theophilos, et al., 2009). Dessa studier visar att debriefing minskar risken för att 

personalen ska drabbas av fysisk och psykisk ohälsa. Debriefing ska helst genomföras 

inom 24-72 timmar samt vara strukturerad för att ha bästa möjliga effekt på 

vårdpersonalens välbefinnande. Många sjuksköterskor anger att debriefing var 

värdefull för dem och att det hjälpte dem att förstå sina känslor efter att ha 

misslyckats med att rädda ett barn (Lawrence, 2010). Lawrence skriver vidare att 

något som ökar stressen hos sjuksköterskorna efter att ett barn har dött av SIDS, 

Sudden Infant Death Syndrome, är att de upplever en tidspress och att det är flera 

barn som behöver deras hjälp. Då ett barn kommer in till akuten och har dött av SIDS 

så bör det finnas tid för sjuksköterskan att resten av sitt arbetspass bara ägna sin tid 

åt den familjen. Familjen behöver allt stöd de kan få, men det har också betydelse för 

sjuksköterskan. Hon/han ska inte behöva gå mellan flera arbetsuppgifter med att ta 

hand om andra barn och samtidigt vara med i föräldrarnas och syskonens 

sorgeprocess.      

 Att meddela en familj att deras barn dött och finnas hos dem under de 

första timmarna efter beskedet är ett krävande arbete. Det kräver att sjuksköterskan 

kan sätta sig in i familjens situation. Sjuksköterskan är med och delar en känsla av 

något de själva oftast inte varit med om. Detta kräver mycket lyhördhet och empatisk 

förmåga, att veta vad som ska sägas och hur det ska sägas. Det kan vara än svårare att 

vara delaktig i en ordlös kommunikation (Marrow, 1996). Efter att ett barn har avlidit 

känner även sjukvårdspersonal sorg (Macdonald et al., 2005).                  

 En studie av Archibald (Archibald, 2006) visade att sjuksköterskor på en 

neonatalavdelning i hög grad upplevde tillfredställelse i sitt yrke. De upplevde 

uppskattning av föräldrar, läkare och koordinator. De upplevde också en glädje och 

tillfredsställelse att kunna hjälpa svårt sjuka barn. När barn som varit nära att dö 

tillfrisknade och blev utskriven från sjukhuset tillsammans med sina glada föräldrar 

kändes det som en belöning för sjuksköterskan över det arbete hon/han utfört. 

Många sjuksköterskor uttryckte att de aldrig skulle kunna arbeta med något annat då 
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denna glädje övervägde yrkets svårare sidor med svårt sjuka barn och döende barn 

(Archibald, 2006). 

Av de studier vi funnit är det främst fokus på föräldrars upplevelser när ett barn dör. 

Av de studier som belyser personalens upplevelse så finns det främst studier kring 

dödsfall inom palliativ vård av barn.  Det finns få studier om sjuksköterskors 

upplevelser när ett barn dör oväntat, och av de studier vi funnit finns flest 

kvantitativa studier. Därför önskar vi belysa hur sjuksköterskor på en 

neonatalavdelning upplever det då ett barn oförväntat dör genom att göra en 

kvalitativ intervjustudie.  

Syfte                 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av oväntade 

dödsfall bland barn på en neonatalavdelning. 

Metod             

Design             

Studien har en beskrivande empirisk design med kvalitativ ansats (Polit & Beck, 

2012).  

Urval och urvalsgrupp                   

Tio sjuksköterskor som arbetar på en neonatalavdelning på ett länssjukhus i Sverige 

inkluderades genom ett bekvämlighetsurval (Wengström & Forsberg, 2008). Antalet 

sjuksköterskor på avdelningen var vid tidpunkten för intervjuerna ungefär tjugo. 

Avdelningen har 9 vårdplatser varav möjlighet till upp till 6 intensivvårdsplatser. I 

sjuksköterskornas arbetsuppgifter finns förutom omvårdnaden av de inlagda barnen 

även att ta emot prematura eller sjuka barn från förlossningen alternativt 

operationsavdelningen om kejsarsnitt utförts. Sjuksköterskan är då på plats och tar 

emot barnet på förlossningen direkt efter födseln. I mån av tid kan sjuksköterskan 

även hjälpa till på akuten om det kommer in ett spädbarn med hjärtstopp, t.ex vid 

plötslig spädbarns död. Kriterier för att inkluderas i studien var följande; deltagarna 

skulle vara utbildade sjuksköterskor med eller utan specialistutbildning, vara 

yrkesverksam på den aktuella avdelningen samt ha varit med om när ett barn oväntat 

har avlidit. De sjuksköterskor som inkluderades i studien hade varit yrkesverksamma 

som sjuksköterskor mellan två och 26 år. Fyra sjuksköterskor var enbart 
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grundutbildade och sex sjuksköterskor hade specialistutbildning inom hälso- och 

sjukvård för barn och ungdom.  

Tillvägagångssätt                         

Klinikchefen på den aktuella barnkliniken kontaktades via mail (bilaga 1) angående 

studien och gav sedan ett skriftligt samtycke till att studien utfördes. 

Vårdenhetschefen på neonatalavdelningen gav samtycke till att intervjuerna kunde 

genomföras på sjuksköterskornas arbetstid om de så önskade och om 

arbetssituationen tillät det. Sjuksköterskor som arbetade vid vårdavdelningen 

tillfrågades och svarade muntligt ja till att delta. Ingen av de tillfrågade 

sjuksköterskorna tackade nej. Vid tillfället för intervjun gav de sitt skriftliga 

godkännande på ”Förfrågan om medverkan i intervjustudie” (bilaga 2). 

Informanterna informerades muntligt att citat från intervjuerna kan komma att 

presenteras i resultatet. Deltagarna valde själva om de ville bli intervjuade hemma 

eller på arbetsplatsen. En frågeguide sammanställdes (bilaga 3) och en pilotintervju 

utfördes. Pilotintervjun transkriberades och efter genomläsning upplevde författarna 

att informantens svar motsvarade studiens syfte och nya intervjuer bokades in med 

oförändrad frågeguide. Pilotintervjun inkluderades i resultatet.  

Datainsamlingsmetod                         

Individuella intervjuer genomfördes med nio sjuksköterskor i ett avskilt rum på 

arbetsplatsen, under arbetstid. En sjuksköterska valde att bli intervjuad i sitt hem. 

Intervjuguiden bestod av tio frågor och berörde olika områden som motsvarade 

föreliggande studies syfte. Frågorna var dels inledande (Kvale, Brinkmann, & Torhell, 

2009), så som ”kan du berätta en händelse du varit med om, då ett barn oförväntat 

har avlidit?”.  Även direkta frågor (Kvale et al., 2009) som ”hade ni ett 

debriefingsamtal?” användes. Författarna hade även förberett följdfrågor så som ”kan 

du berätta mer om…” och ”har du några exempel på…?”. En fråga som inte ingick i 

frågeguiden men som naturligt kom att ingå för att avrunda intervjuerna var ”har du 

något mer som du vill tillägga som berör det här ämnet?”. Intervjuerna utfördes av 

bägge författarna som var intervjuledare varannan intervju. Den som inte var 

intervjuledare skötte teknik, observerade intervjun och hjälpte till att ställa 

kompletterande frågor vid slutet av intervjun. Intervjuerna spelades in på 

författarnas mobiltelefoner och lades sedan in på dator och intervjuerna 
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transkriberades sedan av den författare som varit intervjuledare. Intervjuerna pågick 

mellan 11 minuter och 28 minuter. I genomsnitt pågick en intervju i 19 minuter.  

Analys av data                     

Det transkriberade materialet lästes igenom flera gånger av båda författarna för att få 

en förståelse och ett helhetsintryck av materialet. Genom kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004) har författarna till föreliggande studie tillsammans 

tagit ut meningsenheter som motsvarade studiens syfte. Meningsenheter är ett stycke 

text ur de transkriberade intervjuerna som i sig är meningsbärande, vilka kan 

innehålla nyckelord, idéer och tankar som är sammanbundna. Meningsenheterna 

kondenserades sedan. Kondensering innebär att texten kortas ner, men den centrala 

kärnan bevaras. De kondenserade meningsenheter med samma centrala betydelse 

tilldelades en kod. En kod kan liknas vid en etikett på en meningsbärande enhet. 

Koderna jämfördes och subteman konstruerades. Dessa jämfördes och bildade 

slutligen teman. Teman är vanligt förekommande inom kvalitativ forsking då det 

svarar mot frågan ”hur?” Ett tema kan inte vara ett objekt eller en sak, utan temat 

lyfter fram den underliggande meningen och innebörden i texten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Exempel på hur meningsenheterna analyserats ses i tabell 1 nedan. 

En översikt av meningsanalysens teman och subteman ses i tabell 2, bilaga 4. 

Uppsatsen har utformats efter tidskriften Journal of Pediatric Nursing anvisningar 

(bilaga 5). 

Tabell 1. Exempel på meningsanalys     

Meningsenhet Kondensering Kod Subtema Tema 
Ja, nu var vi två stycken 
härifrån. Det kändes 
ganska skönt att vi var två 
för då hade vi varandra 
liksom. 

Skönt att vara två 
sjuksköterskor, de 
hade varandra. 

Kollegialt 
stöd 

Upplevelse av 
bra stöd 

Upplevelse av 
stöd 

Och därför tror jag också 
att det är extra viktigt, det 
här med att man ska få tas 
ur tjänst efteråt för att få 
bearbeta en sådan här 
händelse. 

 

Viktigt att tas ur 
tjänst för att kunna 
bearbeta 
händelsen. 

Tas ur 
tjänst 

Upplevelser av 
arbetssituatione
n och 
bemanning 

Behov av 
bearbetning 
och åter-
hämtning 

 Man blir liksom tung… 
tung i kroppen.  

 

Känsla av tyngd i 
kroppen 

Fysisk 
påverkan 

Upplevelser av 
starka känslor 
och minnen 

Reaktioner 
på ett barns 
dödsfall 
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Etiska överväganden                     

Enligt SFS: 2008:192 behövs ingen etisk prövning om studien utförs inom ramen för 

högskoleutbildning på grund- eller avancerad nivå. Dock behövs forskningsetiska 

övervägningar göras. Forskningsetiska överväganden görs utifrån  fyra 

grundprinciper, ”problemområden” (Kvale et al., 2009), vilka är informerat 

samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll. De intervjuade 

sjuksköterskorna har informerats om att det råder frivillighet att delta i studien, de 

hade möjlighet att när som helst avbryta deltagandet utan att behöva ange skäl. 

Materialet är konfidentiellt mellan handledare och författare till dess att studiens 

resultat, där inga namn nämns, presenteras. Inga påtryckningar till att delta i studien 

har utryckts till informanterna. Under konsekvenser så har författarna till 

föreliggande studie reflekterat över att det är troligt att detta känsliga ämne rör upp 

känslor hos informanterna. Studiens syfte, att beskriva sjuksköterskors upplevelser 

av oväntade dödsfall bland barn på en neonatalavdelning, kan genom intervjun väcka 

upp känslor hos informanten (Clarke, 2006). Men då detta är ett angeläget ämne att 

beskriva kan dessa nackdelar vägas upp mot att resultatet synliggör deras upplevelser 

och förhoppningsvis ger en möjlighet att förbättra arbetsmiljön för sjuksköterskor 

som upplever oväntade dödsfall bland barn. Det finns även en tanke hos författarna 

till föreliggande studie att om sjuksköterskornas arbetsmiljö förbättras så blir även 

omhändertagandet av det döda barnet och omsorgen om dess föräldrar bättre. 

Författarna har därmed haft ett utilitaristiskt perspektiv, vilket innebär att riskerna 

studien medför för informanterna vägs upp av de goda konsekvenser studien 

förhoppningsvis leder till. Det fjärde perspektivet är att se på sig själv som forskare, 

och innebär att vi tagit vårt ansvar genom att studera de etiska riktlinjer som finns, vi 

har varit hederliga och oberoende från påverkan utifrån. De resultat som 

framkommit har presenterats ärligt, rättvist och utan avsikt att förvrängas av 

författarnas egna åsikter. Ej heller så har ledande eller styrande frågor ställts under 

intervjuerna, för att få fram ett visst resultat, utan informanterna har själva ägt tiden 

och de berättelser de valt att framföra. Genom detta upplever författarna till 

föreliggande studie att hänsyn tagits till de fyra forskningsetiska överväganden Kvale 

(2009) beskriver. Slutligen har alla informanter erbjudits att få ett eget exemplar av 

den färdiga studien när den är färdig.  
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Resultat                      

I resultat redovisas material som motsvarar studiens syfte, att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av oväntade dödsfall på en neonatalavdelning. Resultatet 

presenteras i tre teman; upplevelse av stöd, upplevelse av bearbetning och 

återhämtning och reaktioner på ett barns dödsfall. Under teman finns subteman, se 

tabell 2, bilaga 3. Under varje subtema finns resultatet presenterat i löpande text 

samt citat som illustrerar enskilda sjuksköterskors upplevelse av när ett barn oväntat 

dör.  

Upplevelse av stöd                    

Ett tema som genomsyrade alla intervjuer var sjuksköterskornas upplevelse av att ge 

och få stöd. Sjuksköterskorna beskrev både situationer där de upplevde gott stöd från 

arbetsgivare och kollegor men även då de ansåg att stödet var bristande eller 

obefintligt. Sjuksköterskor med mindre erfarenhet uttryckte en önskan om att få stöd 

av mer erfarna kollegor, alternativt att få ha en mentor. Alla sjuksköterskor beskriver 

kontakten med de döda barnens föräldrar och deras upplevelser av att ge dem stöd i 

den svåra situationen.       

Upplevelse av bra stöd                         

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde ett bra stöd från sina kollegor. De beskrev 

vikten av att ha kollegor att samtala med, både med personal som varit med vid det 

oväntade dödsfallet men även att samtala med övriga kollegor med liknande 

erfarenheter. Samtalen med kollegor fungerade inte enbart som stöd utan sågs även 

som en möjlighet att lära sig nya saker och få råd, som en sjuksköterska uttrycker sig; 

”Jag tror nog att jag tycker att det bästa är att älta med kollegor, 

framför allt dom som är mer erfarna. Man kan berätta om situationen, 

hur det gick till och fråga om deras, om vad dom hade gjort. Och jag 

tycker att jag har lärt mig under åren mycket av dom. Mm, fått tips och 

fått, ja men både lärt mig saker och sen även fått berättat ”ja men det 

här, så här är det då” och man får liksom stöd.”             Sjuksköterska 1 

Några av sjuksköterskorna upplevde ett bra stöd genom att kollegorna frågade hur de 

mådde. Några anger även att de fått bra stöd ifrån arbetsgivare och läkare. Stödet 

från arbetsgivare kunde bestå av samtal och frågor om hur sjuksköterskan mådde 
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samt erbjudande om att gå till företagshälsan. Stödet från läkare upplevdes bra 

genom deras närvaro på avdelningen, via samtal samt genom att få fortlöpande 

information angående dödsfallet. Om det oväntade dödsfallet inträffade på annan 

plats än på avdelningen upplevdes det som ett starkt stöd att ha varit två 

sjuksköterskor som delade upplevelsen, vilket illustreras i citatet; 

”Men jag hade ju min arbetskamrat att prata med, så vi gick igenom 

fallet och bearbetade det med varandra. Och det kändes bra, att man 

inte var ensam. Man kunde ventilera med varandra.”  Sjuksköterska 2  

Upplevelse av bristande stöd           

Flertalet av informanterna uppgav att de upplevt bristande stöd från nuvarande och 

tidigare arbetsgivare. De hade även upplevt bristande stöd från kollegor och läkare. 

Det bristande stödet kunde bestå av att ingen frågade hur sjuksköterskan mådde eller 

upplevelsen av att ingen pratade om det som hänt, som en sjuksköterska uttryckte 

sig: 

”Men jag jobbade ju helgen sen och alla låtsades som om inget hade hänt. 

Jag kommer ihåg att jag frågade en sjuksköterska, det här med 

uppföljning, hur snabbt brukar det vara? Hon bara ”jag vet inte, behöver 

du det nu eller?” Jag, ”nej jag bara undrade hur det brukade gå till”. Hon 

bara ”nej, jag vet inte”. Sen var det slut.”   Sjuksköterska 3 

Det bristande stödet kunde bestå av bristande engagemang och empati för hur 

sjuksköterskan upplevt dödsfallet. Sjuksköterskorna ville bli sedda och bekräftade 

över arbetsinsatsen; 

”Eh, så vet jag också att vi pratade med chefen. Nånstans så önskade 

jag hela tiden att hon skulle säga till mig: X (sjuksköterskans namn) jag 

hörde att du gjorde ett jättebra jobb igår, så du kan backa tillbaka du 

behöver inte jobba på förmiddagen eller vi kan sitta och prata eller 

nånting. Och det vart inget sånt utan tyvärr du får jobba på. Så var det 

inget mer med det.”         Sjuksköterska 4 
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Upplevelse av att ge föräldrar stöd                                                                          

Alla sjuksköterskor talar om vikten av att stötta föräldrarna till det döda barnet, både 

under återupplivningsförsöket och efter att barnet avlidit. Vissa upplevde att de 

kunde stötta föräldrarna på ett bra sätt, medan andra upplevde att det var svårt eller 

att det saknades tid. Angående tidsbristen fanns önskemål från sjuksköterskorna att 

en personal fick finnas tillhands enbart för föräldrarna, utan andra arbetsuppgifter, 

både under återupplivningssituationen samt tiden efter att barnet avlidit. Så många 

ord behövs inte i den stunden utan närvaro och en hand på axeln räcker långt tyckte 

en sjuksköterska.  

”Att de då de går härifrån i denna svåra situation och kan 

tänka att “vi fick i alla fall det bästa tänkbara stöd vi kunde 

få.”                                                                          Sjuksköterska 5 

Sjuksköterskor med längre erfarenhet upplever att omhändertagandet av föräldrarna 

fungerar bättre nu jämfört med tidigare. Föräldrarnas önskemål respekteras i större 

utsträckning nu och det finns en ökad förståelse för kulturella skillnader, men även 

sjuksköterskorna själva upplevde att de utvecklat sin förmåga att bemöta föräldrar i 

sorg och kris. Sjuksköterskans upplevelse av att bemöta föräldrarnas sorg varierar. 

Många sjuksköterskor berättar att de upplevt föräldrarna som chockade men ändå 

lugna och att de brukar få en bra kontakt med varandra, särskilt om dödsfallet skett 

på neonatalavdelningen där relationen mellan sjuksköterska och föräldrar redan är 

etablerad. Några sjuksköterskor återberättar situationer där kontakten upplevts som 

väldigt påfrestande, då föräldrar i sorg och ångest riktat sin ilska mot personalen; 

”Men att ta emot ilska tycker jag är svårast. Går dom härifrån och 

förutom ledsna förstås, även är arga, då tycker jag det är svårt. Man 

vill inte skiljas som ovänner.”                                              Sjuksköterska 5 

Uppleva behov av bearbetning och återhämtning                           

En röd tråd som löpte genom alla intervjuerna var sjuksköterskornas upplevelse av 

tiden efter ett oväntat dödfall. De berättade om hur de upplevde arbetssituationen, 

hur debriefing fungerade samt om sitt behov av att samtala med kollegor.        
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Upplevelser kring debriefing och behov av samtal                    

Sjuksköterskornas upplevelse av debriefing skiljer sig åt. Ungefär hälften upplever att 

det brukar fungera bra och hälften upplever brister. Även önskemålen om vad 

debriefing ska innehålla skiljer sig åt. Vissa vill bearbeta känslomässiga upplevelser 

medan andra vill gå igenom vad som skedde rent praktiskt och se över vad som kan 

förbättras till nästa gång. Det som är gemensamt för alla sjuksköterskorna i studien 

är att det finns en osäkerhet kring vilka rutiner som gäller och om debriefing ska äga 

rum beror det på om någon annan tar initiativ till det. Upplevelsen är att debriefing 

brukar fungera bra om det är ett barn som plötsligt avlider på akutvårdsavdelningen 

där det finns tydliga rutiner för debriefing. Fler sjuksköterskor har önskemål om att 

debriefing ska ske inom kort, då de upplever att bearbetningen försvåras ju längre 

tiden går. Det är också viktigt för sjuksköterskorna att få fortlöpande information 

efter dödsfallet, om vad som orsakat det och om det hade gått att förhindra:  

”…men sen var det väl förstås några tillfällen sen som man pratade om 

det. Har det kommit nått svar? Vet vi något mer? Det läggs ju inte locket 

på så. Att man inte får veta något. Man vill ju veta och läkaren är ju mån 

om att berätta det dom får information om.” Sjuksköterska 6 

 

En annan sjuksköterska sade: 

”Ja när man fått reda på att det som gjordes det… ja att man gjorde 

rätt. Då känns det bättre, är det något som har missats eller nåt fall där 

det har blivit något som jag tycker inte har gått rätt till, då ältar man ju 

längre.”    Sjuksköterska 1 

De flesta sjuksköterskor uppger att samtal med kollegorna är viktiga. Det är viktigt att 

samtala med kollegor om vad som har hänt så att upplevelserna kring dödsfallet inte 

hålls inombords. Flera sjuksköterskor upplever ett behov av att ”älta”, att upprepade 

gånger samtala om upplevelserna kring dödsfallet. 

Upplevelser av arbetssituationen och bemanning 

Alla sjuksköterskor i studien har en gemensam syn på vad de önskar och vad som 

brister i arbetssituation och bemanning. Att som sjuksköterska vara med om att ett 

barn oväntat dör är en oerhört stressande och känslomässigt påfrestande situation 



 

  12 

   

 

anger sjuksköterskorna, vilket leder till att det är svårt att fortsätta arbetspasset med 

andra patienter och deras föräldrar. Många vittnar om att ha varit med om ett 

dramatiskt dödsfall och sedan direkt ha fått gått vidare till nästa patient på grund av 

hög arbetsbelastning; 

 

”… ja och sen larma det igen och man nästan var på väg att få springa 

igen men då gick en annan kollega. För då hade man ju inte tankarna på 

att stå nere på OP med nåt… vid det tillfället kände jag. Man var så slut 

mentalt. Det är ju sån urladdning.”                                    Sjuksköterska 7   

                                                         

Ett par sjuksköterskor upplevde också en stress över att det fanns många svårt sjuka 

barn kvar på avdelningen, som de var tvungna att lämna kvar då de gick iväg på larm 

om dåligt barn från förlossningen eller akuten. Om det fanns tid för sjuksköterskorna 

att sitta ner en stund för återhämtning har det berott på att det varit lugnt för tillfället 

på neonatalavdelningen. Ett annat önskemål som framfördes var att få ha möjligheten 

att komma lite senare till arbetet nästföljande dag, alternativt få vara helt ledig, då 

många upplever det svårt att sova den första natten efter att ha varit med om när ett 

barn oväntat har dött. Många tyckte dock att det kunde vara skönt att få komma till 

sitt arbete och prata om vad som hänt. Önskemål om extra personal fanns, så att den 

sjuksköterskan som varit med vid dödsfallet inte behövde ha patientansvar, utan fick 

vara utöver ordinarie personal på neonatalavdelningen.  

Reaktioner på ett barns dödsfall      

Sjuksköterskorna ägnade majoriteten av tiden i intervjuerna åt tankar och 

känslor kring det oväntade dödsfallet. De berörde både tiden före, under 

och efter det oväntade dödsfallet.  

Upplevelser av återupplivningssituationen                

Flera sjuksköterskor talar om vikten av förberedelse när de får larm om ett dåligt 

barn. De önskar information om omständigheterna och försöker utifrån det förbereda 

sig mentalt och praktiskt med läkemedel och övrig medicinsk utrustning. Några talar 

om att ovissheten upplevs svår, att inte veta vad som kommer att ske. 
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”Dom ringde från akuten och det var ett barn på väg in. Man visste inte 

så mycket, men ett barn, ett spädbarn hade hittats livlöst i hemmet och 

var på väg in i ambulans.”    Sjuksköterska 9 

 

 Många vittnar om situationer där de upplevt att de varit oförberedda, vilket känns 

svårt.  En önskan om att vara mer erfaren fanns; 

 

”Så var jag jättestressad över allting. Ehm, över vart alla grejor var och 

så, eftersom jag inte var van.”    Sjuksköterska 10 

 

Upplevelsen av återupplivningssituationen skiljer sig åt från fall till fall. 

Sjuksköterskorna har upplevt att barn avlidit i samband med förlossningen, på 

neonatalavdelningen och på akutvårdsavdelningen då spädbarn inkommer via 

ambulans. Några sjuksköterskor upplevde situationen som kaotisk, dramatisk och 

upplevde känsla av panik.  

 

”Mamman och pappan var förstås upprivna och skrek rätt ut. Och, 

ja, det var… ganska dramatiskt.”                    Sjuksköterska 9 

 

En del nämner att det är trångt på salen på grund av mycket personal och trånga 

utrymmen, det var även svårt att hitta de saker som behövdes. Andra upplevde 

återupplivningssituationen lugn och som ett avslut.  Dessa sjuksköterskor upplevde 

även att det var ett bra samarbete mellan alla personalkategorier. En del 

sjuksköterskor uttrycker en rädsla av att inte räcka till.  Situationen upplevs oväntad 

och de känner sig oförberedda. En sjuksköterska uttrycker även en rädsla för att bli 

för känslosam under återupplivningsförsöket: 

 

”Jag kommer ihåg att jag tänkte titta inte på barnet, titta inte på barnet. 

Det är så lätt att bli känslomässig.”   Sjuksköterska 4

       

En annan sjuksköterska uttrycker också en rädsla för att bli för känslosam och 

undvek därför ögonkontakt med pappan till barnet: 
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”Men jag undvek hans blick för jag kände, då hade man… ja jag vet inte. 

Brutit ihop tror jag nästan. ”    Sjuksköterska 7 

 

Tidsperspektivet kan bli förvrängt under en återupplivningssituation, som en 

sjuksköterska uttrycker sig; 

 

”Man får som en liten blackout under själva återupplivningen. Det är 

svårt att minnas allt… tiden går ju så fort, när man håller på. Så efteråt 

hade jag jättesvårt att förstå att vi hade hållt på så länge.”  

                                                                                           Sjuksköterska 2 

 

Hälften av sjuksköterskorna har upplevt situationer där de tyckte att hjärt- och 

lungräddningen pågick för länge. Några uttrycker sig som att ingen vågade fatta 

beslutet om att avbryta hjärt- och lungräddning. De har obehagliga minnen då 

barnets hud lossnat på bröstkorgen efter hjärtkompressioner, och att 

obduktionsresultat senare visat multitrauman på inre organ efter återupplivningen. 

Några sjuksköterskor berättar att de själva föreslagit för läkarna när de tycker att det 

har varit dags att avsluta hjärt- och lungräddning på barnet. En sjuksköterska 

uttrycker även en annan aspekt på avslutandet på hjärt-lungräddningen; 

 

”Och så kommer jag ihåg att jag tänkte att säg inte att vi ska avsluta när 

jag står och gör kompressioner. Ja, hjärtkompressioner, säg inte att det 

ska vara jag som ska avsluta.”    Sjuksköterska 4 

 

Upplevelser av kollegors emotionella reaktioner 

Några sjuksköterskor beskriver hur de upplever kollegors reaktioner på det 

inträffade. När sjuksköterskan ser att andra kollegor, även ur andra yrkeskategorier, 

blir känslomässigt berörd påverkar det även sjuksköterskan själv. Det finns också en 

förståelse för att andra kollegor kan reagera annorlunda på samma situation.  

 
”Sen kan det ju vara folk som går omkring och mår mer dåligt än vad jag 

gör och känner att jag borde klara av detta bättre. Dom måste vi ju 

hjälpa. Kanske sover dåligt eller anklagar sig själv. Och kanske inte säger 

det och då är ju det fruktansvärt i så fall.”   Sjuksköterska 5 
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En annan sjuksköterska sade: 

 

”Och när man ser narkospersonalen blir tårögda och går undan… ja det 

var som om luften gick ur en.”    Sjuksköterska 3 

 

Upplevelser av starka känslor och minnen 

De flesta sjuksköterskor berättar att de upplevt barnens dödsfall som speciella 

händelser. De anger olika skäl till varför de upplevde dödsfallet som speciellt, en 

orsak kan vara att barnet oväntat dött uppe på neonatalavdelningen trots att barnet 

ansetts vara friskt och klart för utskrivning. Sjuksköterskorna som varit med om detta 

berättar att de själva och föräldrarna var i chock på grund av att det var så oväntat. De 

flesta sjuksköterskor tänker mycket på de oväntade dödsfallen, mest direkt efter 

dödsfallet men även en tid efteråt: 

 

 

”Men man kommer alltid ihåg dom, eller jag kommer alltid ihåg… 

vartenda barn som har dött. Dom finns med på något vis… i hjärtat.”  

     Sjuksköterska 1 

  

Fysiska reaktioner som några av sjuksköterskorna talade om var en känsla av tyngd i 

kroppen, upplevd skakighet, rysningar och darrighet. Psykiska reaktioner kunde vara 

en känsla av litenhet och maktlöshet. Många av sjuksköterskorna kände sig vimsiga 

eller snurriga i huvudet direkt efter dödsfallet. Många anger att de kände sig uppe i 

varv. Att ha svårt att sova den eller de första nätterna var vanligt med trötthet som 

följd. Sjuksköterskorna uppgav att de hade många tankar, de ”grubblade” och 

”ältade”, och situationen återupplevdes gång på gång i huvudet. Alla sjuksköterskor 

talade om sorg när de berättade om barn som oväntat dött. De mådde dåligt, kände 

sig sorgsna och ledsna. Direkt efter att barnet avlidit upplevde några sjuksköterskor 

att de hade gråten i halsen och tårar i ögonen. En sjuksköterska berättade att hon 

kunde skjuta upp egna känslor en liten stund då hon tyckte att sorgen tillhörde 

föräldrarna. Flera sjuksköterskor talade om att det inte går att förbereda sig mentalt 

på ett barns dödsfall, som en sjuksköterska uttrycker sig; 
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”Jag tror nog att när ett barn plötsligt dör… ett fall är nog aldrig likt ett 

annat fall. Så det är nog ingenting som det går att förbereda sig mentalt 

på. Utan jag tror att det kommer som en chock varje gång, även fast man 

varit med flera gånger vid dödsfall. Och det känns jobbigt varje gång, 

såklart.”      Sjuksköterska 2 

Upplevelsen av den döda kroppen                               

Några sjuksköterskor berättar om sina upplevelser av den döda kroppen. Det är 

viktigt att det döda barnet behandlas med värdighet och respekt. Om det inte skett 

upplevde sjuksköterskorna det som påfrestande. En sjuksköterska berättar att vid en 

tvillingförlossning låg den döda tvillingen helt ensam, naken på ett bord samtidigt 

som återupplivningsförsök gjordes på den levande tvillingen. Sjuksköterskan 

upplevde att det var ovärdigt att det döda barnet bara låg där utan att bäddas om och 

omhändertas. I ett annat fall har det döda barnet förvarats i ett vanligt kylskåp på 

förlossningen till dess att kroppen skulle iordningsställas, när barnet var kallt och 

även detta upplevdes som ovärdigt och tungt. Samma barn transporterades även i en 

plåtlåda, som sjuksköterskan associerade till en verktygslåda, på en sparkcykel. 

Sjuksköterskan upplevde att det kändes fel och ovärdigt att transportera det döda 

barnet på det viset. I ett fall då föräldrarna ansvarat för iordningställandet av barnet, 

upplevde sjuksköterskan det som ett fint avslut, men känslomässigt påfrestande att 

se på då det symboliserade något större;  

”Att de fick ta hand om sitt barn som ja… inte längre fanns. Ja men som 

fanns, ja men det är så svårt att beskriva, men det kändes så, för när 

dom svarade så ”åh, ja tack”. Det är en sån banal sak att byta en blöja 

men i det här så vart det så väldigt stort liksom. För ja, jag vet inte…”     

                                 Sjuksköterska 6                                        

Flera sjuksköterskor talar om vikten av att ha ett neutralt och avskilt rum för att 

visa det döda barnet i. På förlossningen ”göms” det döda barnet undan för andra 

föräldrar, och på neonatalavdelningen kan det finnas föräldrar i kris. En annan 

sak som flera sjuksköterskor nämnde var att det upplevdes som känslomässigt 

påfrestande att ta barnet till bårhuset. En sjuksköterska berättar om då hon 

upplevde att föräldern kastade det döda barnet till henne: 
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“Men jag fick ju ta emot barnet sen och ta det till kylrummet och den där 

jobbiga biten. Så att, det däremot då kan jag väl tänka på ibland då… För 

det tycker jag var lite makabert. Ja det var en konstig känsla kommer jag 

ihåg, att bara få ett barn kastat till sig.”                              Sjuksköterska 8 

 

Känsla av empati för föräldrar samt tankar på egna barn 

Flera sjuksköterskor upplevde att de kände empati för föräldrarna. De var ledsna för 

deras skull, att föräldrarna förlorat sitt barn. Några sjuksköterskor nämnde också att 

tankarna gick till de egna barnen och hur det skulle kännas om samma sak hände 

dem. 

 

”Men naturligtvis när man ser såna här saker och när man är med om 

sånt så blir man ju orolig och rädd om folk i ens närhet och sen om ens 

barn sen framöver ska få barn och så där, när man vet vad som kan 

hända. När man inte varit med om det kan man vara lite lyckligt 

ovetande.”     Sjuksköterska 6 

 

En sjuksköterska upplever att hon har lättare att förstå föräldrarnas reaktion efter 

hon fått egna barn, att hon upplever en ökad känslighet.  Hon upplevde också oro 

under sin egen graviditet, speciellt under samma graviditetsveckor som hon varit med 

om ett dödsfall på arbetsplatsen.  

 

Upplevelse av stressrelaterade symtom i dagsläget 

Ingen av sjuksköterskorna i studien uppger att de är påverkade av de oväntade 

dödsfallen idag, utan de upplever att de gått vidare. De är inte berörda på så vis att de 

har sömnsvårigheter, upplever stress eller är ledsna. Nästan ingen känner heller oro 

för att ställas inför liknande situationer igen. En sjuksköterska uttrycker dock en viss 

oro för att misstag hon upplevde skedde vid ett barns dödsfall inte ska upprepas igen;  

 
”Nej, det är väl just det hära… ibland när jag går ner på akuta situationer, 

så kan man lätt tänka tillbaka på att… det får inte bli som sist.”              

                              Sjuksköterska 2 
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Upplevelser av erfarenhet 

Flera sjuksköterskor berättar om att de alltid kommer att minnas de barn som 

oväntat dött i början av deras yrkesverksamma liv. Sjuksköterskor med längre 

erfarenhet uppger att de har lättare att gå vidare vid oväntade dödsfall. En 

sjuksköterska uttrycker det som att hon inte tar med sig jobbet hem numer. Några 

uttrycker det även så att de inte ältar vad som hänt på samma sätt som i början av 

deras yrkesverksamma liv. De sjuksköterskor med längre erfarenhet berättade även 

om att de tog på sig ett större ansvar då de arbetade med mer oerfarna och osäkra 

läkare. Ett par av de mer erfarna sjuksköterskorna upplevde att det kunde vara 

problematiskt att veta var gränsen gick, hur mycket råd de kunde ge till läkarna. 

 

”… problemet tycker jag är att vi vet en massa saker och vi säger saker 

till doktorerna men det är ändå dom som gör i slutändan. Det är ju dom 

som bestämmer vad som ska göras. Och i dom här akuta situationerna 

när då barn håller på att dör och det är en oerfaren läkare, en oerfaren 

narkosläkare och så står vi då som sjuksköterskor och säger ”det här ser 

inge bra ut, ni kan och måste göra så här” och så att dom måste ändra på 

och sen så gör dom inte det, då är vi ju maktlösa. För det är ändå dom 

som har sista ordet för dom är läkare. Och det tycker jag, det är ett 

problem.”                    Sjuksköterska 1 

 

 

Upplevelse av att vissa fall är svårare/lättare att bearbeta 

De flesta sjuksköterskor talar om att vissa situationer där barn oväntat avlidit har 

varit svårare att bearbeta än andra. Faktorer som sjuksköterskorna anger som 

försvårande för bearbetningen är om barnet varit inskrivet på neonatalavdelningen 

och sjuksköterskan har hunnit etablera en relation till föräldrar och barn. Speciellt 

om barnet ansetts vara friskt och snart utskrivningsklart, plötsligt blir oväntat sjukt 

och avlider. En sjuksköterska uppger att hon tycker det är särskilt svårt när 

fullgångna barn dör av asfyxi vid förlossningen, hon kan då tänka att barnet hade 

kunna räddats om kejsarsnitt utförts. Flera av sjuksköterskorna som varit med om 

barn som dött av plötslig spädbarnsdöd upplever det som svårt, då föräldrarna har 

hunnit knyta an och bygga upp en stark kärlek till barnet. Flera av sjuksköterskorna 

har upplevt fall där de anser att fel kan ha begåtts och att barnet kanske kunnat 
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räddas, vilket försvårar bearbetningen. En sjuksköterska upplevde att det brast både i 

kommunikation och kompetens under återupplivningen av barnet. 

 

”Så att, därför tyckte jag att det kändes extra jobbigt, att det vart som det 

vart att barnet avled. För att det kändes som att det här barnet hade 

kunnat överlevt med rätt förutsättningar, med rätt vård.”  

      Sjuksköterska 2 

 

Faktorer som sjuksköterskorna upplevde underlättade bearbetningen var om det 

varit en lugn återupplivningssituation med bra samarbete och stöd från läkare. Om 

sjuksköterskan upplevde att hon gjort en bra arbetsinsats och att allt gjorts för att 

kunna rädda barnet, då var det lättare att bearbeta även om barnet avled. Andra 

underlättande faktorer som sjuksköterskorna anger är att barnet varit extremt 

prematurt eller om obduktionsresultatet senare påvisar medfödda inre 

missbildningar som gjort att barnet inte hade kunnat räddas oavsett insatser. 

 

Diskussion 
 
Resultatdiskussion 

Att stötta och trösta föräldrarna till ett litet barn som oväntat har avlidit är en stor 

och svår utmaning som sjuksköterska (Youngblood, Zinkan, Tofil, & White, 2012). 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie berättar om en stark vilja att finnas till hands 

för föräldrarna och göra den outhärdliga situationen så bra som möjligt. 

Sjuksköterskorna beskriver vidare en pressad arbetsmiljö. De kan tvingas gå mellan 

flera arbetsuppgifter, trots deras önskan att endast få finnas till för det döda barnets 

föräldrar.  De vill även göra ett fint och värdigt avslut för barnet. Stressen att behöva 

gå mellan ett döende eller dött barn och övriga inlagda barn beskrivs även i en studie 

från Kina (Yam, Rossiter, & Cheung, 2001). I en kvantitativ studie (Engler et al., 

2004), angav alla av de 190 svarande neonatalsjuksköterskorna att det var en viktig 

uppgift att finnas till hand för föräldrarna till ett spädbarn som nyligen avlidit. De 

fann även att sjuksköterskor med längre erfarenhet och utbildning upplevde sig mer 

komfortabla att finnas till hand för de sörjande föräldrarna. Vissa av de 

sjuksköterskor med längre erfarenhet uppgav att vården förändrats och numer är 

mer anpassad för föräldrarnas önskemål, vilket även beskrivs i en fransk studie 
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(Garel, Caeymaex, Goffinet, Cuttini, & Kaminski, 2011). Vidare beskrivs att 

sjuksköterskorna uppmuntrade föräldrarna att vara närvarande vid barnets dödsfall, 

för att minska känslan hos föräldrarna att de övergav sitt barn, vilket kunde försvåra 

sorgeprocessen.  En studie (Truog, Christ, Browning, & Meyer, 2006) beskriver att 

personalens agerande påverkar föräldrarnas framtida sorgebearbetning. 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskriver också vikten av bra kommunikation 

och bra ”teamwork” i akuta och oväntade situationer.  

En viktig uppgift som sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrivit är 

att ge sina kollegor stöd. För att kunna gå vidare och våga möta andra föräldrar i en 

akut krissituation, är det viktigt att sjuksköterskan får stöd ifrån sina kollegor. De 

sjuksköterskor i föreliggande studie som upplevt bristande stöd från sina kollegor 

beskriver en ledsamhet och besvikelse över detta. Betydelsen av att få prata med sina 

kollegor och få stöttning av dem beskrivs i en studie av (Roehrs, Masterson, Alles, 

Witt, & Rutt, 2008). I intervjuer har sjuksköterskor på en förlossningsavdelning 

beskrivit sin upplevelse av att ge stöd till föräldrar som förlorat sitt barn i samband 

med förlossningen. Resultatet visade att sjuksköterskorna behövde utbildning i 

sorghantering och kommunikationsteknik. Författarna beskriver även att 

sjuksköterskorna behövde lära sig copingstrategier för att hantera dödsfallet, både att 

ta till under mötet med föräldrarna och i hanteringen av det döda barnet samt för 

bearbetning efteråt (Roehrs et al., 2008).  

Hos arbetsgivaren ligger ett stort ansvar för att uppmärksamma sina 

medarbetare och ge dem det stöd de är i behov av. Flera sjuksköterskor i föreliggande 

studie beskriver en önskan om att bli sedd och bekräftad för sin arbetsinsats. 

Sjuksköterskorna uttrycker en önskan om att få frågan om hur hon/han mår. Det är 

betydande för de sjuksköterskor som upplever oväntade dödsfall bland barn att få 

stöd och support från sin arbetsgivare, vilket bekräftas i en studie av (Baverstock & 

Finlay, 2006). De beskriver vidare vikten av att sjuksköterskorna visas empati och 

omtanke av såväl kollegor som arbetsgivare, samt att sjuksköterskan visas respekt för 

sin egen sorgeprocess. En nyligen publicerad artikel (Youngblood et al., 2012) visar 

att sjuksköterskor är utbildade och tränade för att ta hand om levande människor, 

men ofta saknar utbildning i att ta hand om döda barn och dess anhöriga. Studien 

betonar därför arbetsgivarens ansvar att kontinuerligt utbilda och träna sin personal i 

att ta hand om döda barn och bemöta dess föräldrar, företrädesvis genom 

patientnära fallövningar. 
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Sjuksköterskorna i föreliggande studie hade olika upplevelse av om 

debriefingen efter att barn oväntat avlidit fungerat väl eller inte. De hade även olika 

önskemål om vad debriefing skulle innehålla. De var också osäkra på vilka rutiner 

som fanns för debriefing på den aktuella kliniken, och vems ansvar det var att 

sammankalla till debriefing. Gemensamt för sjuksköterskorna var behovet av att få 

samtala med sina kollegor. Behovet av att få samtala med sina kollegor när ett barn 

oväntat avlidit finns beskrivet i flera studier (Roehrs et al., 2008; Truog et al., 2006). 

En studie (Truog et al., 2006) beskriver hur känslomässigt påfrestande 

sjuksköterskorna på en akutmottagning upplevde det, då en 18 månaders flicka kom 

till akuten efter att blivit påkörd av en bil och senare avled. Vidare beskrevs hur 

värdefullt det var för de inblandade att ha ett debriefingmöte direkt efter att 

föräldrarna åkt hem. Då kunde sjuksköterskorna släppa fram sina känslor och gråta 

och prata öppet om det inträffade. Vikten av debriefing beskrivs även i en rad andra 

studier (Healy & Tyrrell, 2013; Keene, Hutton, Hall, & Rushton, 2010; McCready & 

Russell, 2009). Gällande arbetssituation och bemanning fanns en samsyn bland 

sjuksköterskorna i föreliggande studie, gemensamma önskemål fanns och en enighet 

om vilka bristerna var i verksamheten. Tydligast framträdde önskemålet om att 

enbart få ägna sig åt det döda barnet och dennes familj under arbetspasset. 

Upplevelser av detta slag är inte unikt för sjuksköterskorna i föreliggande studie utan 

bekräftas även i en studie från Kina (Yam et al., 2001). Sjuksköterskorna i 

föreliggande studie hade även önskemålet om att få vara en extra sjuksköterska som 

resurs nästföljande arbetspass, för att inte behöva ta fullt patientansvar alternativt få 

vara ledig nästkommande dag om sjuksköterskan inte sovit något på natten. 

Liknande känslor beskrivs i en studie av Lee och Dupree (2008) där informanterna 

beskrev att de upplevde att det emotionella stödet från ledningen kunde saknas 

ibland. Vid ett tillfälle önskade en sjuksköterska gå hem tidigare på grund av ett 

dödsfall men den ledande sjuksköterskan vid passet kunde inte förstå varför hon 

behövde gå hem tidigare. 

Sjuksköterskorna i studien hade en önskan om att förbereda sig när de 

fick larm om ett dåligt barn. Ovissheten om vad som väntade dem upplevdes 

påfrestande. Upplevelsen av återupplivningssituationen varierade och några 

uttrycker känslor av panik, kaos och dramatik. Andra upplevde situationen som lugn 

och med bra kommunikation och samarbete. I en studie av (Truog et al., 2006) 

beskrivs situationer där barn inkommer till akuten med livshotande skador och 
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avlider och visar på vikten av bra kommunikation och samarbete mellan 

personalkategorier. Studien visade även på betydelsen av en bra kommunikation 

gentemot föräldrarna. Hälften av sjuksköterskorna hade upplevt situationer där de 

ansåg att hjärt- och lungräddningen pågick för länge. Författarna till föreliggande 

studie har ej funnit artiklar som berör detta ämne, men det kan tänkas att då barn 

föds extremt för tidigt eller efter asfyxi att personal på ett länssjukhus inväntar 

neonatalt transportteam från närmaste regionsjukhus innan beslut fattas om vidare 

åtgärder. En del sjuksköterskor upplevde också att tidsperspektivet blev förvrängt 

under återupplivningssituationen.  

 När ett barn oväntat avlider väcker det många starka känslor och tankar 

hos sjuksköterskorna. När de under intervjuerna berättade om något fall var det 

många som berättade att de upplevde dödsfallet som speciellt, något extra berörande. 

Det kan diskuteras om detta beror på att de valt att berätta om det mest 

känslomässigt berörande dödsfallet eller om det kan vara så att sjuksköterskorna 

upplever alla oväntade dödsfall som speciella just för att de själva deltagit och upplevt 

den svåra situationen.  

Sjuksköterskorna uppgav att de direkt efter ett oväntat dödsfall bland 

barn kunde uppleva fysiska reaktioner som exempelvis en känsla av tunghet, 

skakighet, rysningar och darrningar i kroppen. Psykiska reaktioner kunde vara att de 

kände sig snurriga, vimsiga i huvudet, känsla av litenhet och maktlöshet. 

Sömnsvårigheter var också vanligt de första nätterna efter dödsfallet. Något liknande 

resultat kan ses i Maloneys studie (Maloney, 2012) där sjuksköterskorna blev 

påverkade fysiskt och psykiskt. Till skillnad från sjuksköterskorna i föreliggande 

studie led sjuksköterskorna i Maloneys studie av mer bestående symtom, STS, 

sekundär traumatisk stress. Ingen av sjuksköterskorna i föreliggande studie uppgav 

att de hade några bestående stressymtom eller sömnsvårigheter. En orsak kan vara att 

sjuksköterskorna på neonatalavdelningen på ett länssjukhus i Sverige i hög grad 

upplevde stöd från kollegor och att stödet fungerar bearbetande, vilket även beskrivs i 

en studie från Kanada (Roehrs et al., 2008).    

 Sjuksköterskorna i föreliggande studie uttryckte att de kände sig ledsna 

och sorgsna över det döda barnet. (Lee & Dupree, 2008) beskriver i sin studie att 

ledsamhet var den känsla som de flesta informanter uttryckte. Sorgen var inte enbart 

ett uttryck för den känsla de kände inför det döda barnet, utan för den empati de 

kände inför den dödes föräldrar. Många uttryckte ändock att de välkomnade 
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ledsamheten då den var ett tecken på att de var mänskliga. Även sjuksköterskorna i 

föreliggande studie uppgav att de kände empati med föräldrarna. När 

sjuksköterskorna i en studie av (Yam et al., 2001)insåg att barnet skulle dö och att de 

själva skulle komma att sörja barnet och av empati för föräldrarna började de att 

distansera sig själva. De uppehöll sig med fysiska åtgärder och initierade inte till 

samtal med föräldrarna för att minska den egna känslomässiga påverkan. 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie uppgav att deras tankar gick till de egna 

barnen och andra anhöriga.  

 Ett barns oväntade dödsfall är det mest traumatiska en sjuksköterska kan 

möta inom sjukvården beskrivs i en studie (Youngblood et al., 2012). 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie uppgav att vissa fall kunde vara lättare eller 

svårare att bearbeta än andra. Saker som kunde försvåra bearbetningen var om det 

var väldigt traumatiskt, om barnet avled oväntat på neonatalavdelningen, om barnet 

var fullgånget, om upplevda fel begåtts i återupplivningssituationen och om det 

upplevts stökigt och rörigt på salen. Att relationen till föräldrar och barn försvårar 

bearbetningen står även att läsa i en studie från Kina (Yam et al., 2001). Studien visar 

att sjuksköterskorna utvecklade en nära relation till barnet och föräldrarna under 

vårdtiden och kunde till en början dela föräldrarnas hopp om att nya behandlingar 

kunde rädda barnet. När sjuksköterskorna förstod att barnet skulle dö försökte de 

göra det så värdigt som möjligt för barnet och upplevde det känslomässigt 

påfrestande då de var tvungna att utföra invasiva åtgärder som ordinerats (Yam et al., 

2001). Detta kan jämföras med sjuksköterskorna i föreliggande studie som upplevde 

det känslomässigt påfrestande då de upplevde att barnets döda kropp inte behandlats 

med värdighet.  

 

Metoddiskussion 

Urvalet bestod av tio sjuksköterskor på en neonatalavdelning, på ett länssjukhus i 

Sverige, som varit med då ett barn oväntat har dött. Resultatet i studien är ej 

generaliserbart till alla sjukhus i Sverige, då resurser, bemanning och rutiner skiljer 

sig åt. En intervjustudies resultat kan ej heller generaliseras till att gälla alla 

sjuksköterskor på neonatalavdelningar i Sverige, men tio stycken informanter kan 

ändå ses som en relativt stor urvalsgrupp för att få ett fylligt material med variation 

av upplevelser. Deltagandet i studien var helt frivilligt, och eftersom alla tillfrågade 

sjuksköterskor visade intresse och tackade ja direkt kan det ses som att de själva var 
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positivt inställda utan att känna att de var tvungna att delta. En styrka föreliggande 

studies metod var att sjuksköterskorna själva fick välja datum, tid och plats för 

intervjun. De fick också välja att göra den på arbetstid. Nio av tio sjuksköterskor 

valde att göra intervjun under arbetstid på arbetsplatsen, vilket de upplevde som 

positivt då de inte behövde använda sin fritid för att delta i studien. En nackdel kan 

dock vara att de möjligen kan ha känt sig mer stressade än om de intervjuats i 

hemmet på grund av tankar på arbetsuppgifter som väntade. En annan nackdel kan 

vara att deras anonymitet kunde avslöjats för kollegorna då de gick tidigare eller kom 

senare till arbetspasset. De kunde välja själva om de ville berätta för sina kollegor om 

de deltog i studien.  

Författarna till studien deltog båda två vid samtliga intervjuer och gjorde 

innehållsanalysen tillsammans, vilket kan ses som en styrka då bägge författarna 

hade samma kännedom och inflytande på materialet till resultatet, vilket även det har 

skrivits tillsammans. Författarna till föreliggande studie valde att själva transkribera 

intervjuerna för att få med alla sociala och emotionella aspekter, vilket är en styrka 

för studiens resultat, enligt Graneheim och Lundman (2004). Genom att själva skriva 

ut intervjuerna startades analysprocessen direkt och författarna fick även ökad 

kännedom om sin egen intervjuteknik. Kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman, 2004) användes som verktyg för att analysera de transkriberade 

intervjuerna. Efter genomgång i litteraturen sågs kvalitativ innehållsanalys som det 

bästa sättet att analysera det transkriberade materialet. En av författarna hade även 

god erfarenhet av metoden sedan en tidigare studie på C-nivå. En svaghet kan vara 

att ingen av författarna till föreliggande studie hade någon tidigare erfarenhet av att 

göra intervjuer i praktiken.  

Studiens trovärdighet styrks genom att representativa citat från alla 

deltagande sjuksköterskor presenteras i resultatet. Resultatets trovärdighet ökar även 

genom att författarna till föreliggande studie har försökt att ha ett objektivt 

förhållningssätt (Graneheim & Lundman, 2004). Resultaten i föreliggande studie 

överensstämmer i mycket med övrig forskning i angränsande ämnen, vilket ses som 

en styrka med studien enligt (Kvale et al., 2009). 

Frågeguiden som användes utvecklades inför studien utifrån litteratur 

och studiens syfte. Ett par av intervjuerna var relativt korta, men kärnfulla och 

innehållsrikt beskrivande. Då författarna till föreliggande studie själva arbetar på den 

aktuella neonatalavdelningen och känner informanterna sedan tidigare kan 
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intervjuerna ha påverkats. Dels kan informanterna ha känt en förtrolighet från början 

och haft lättare att berätta om känsliga ämnen, men det går inte heller att bortse ifrån 

att det fanns en möjlighet att informanterna valde bort att tala om eventuell personlig 

påverkan av dödfallet, då det upplevdes för privat. Tiden som har förflutit mellan det 

oväntade dödfallet och tidpunkten för intervjun varierade mellan en vecka till flera 

år, tänkbart är att minnesbilderna kan ha förändrats med tiden. Vissa av 

informanterna har själva valt att mer ingående berätta om ett dödfall som ligger 

längre tillbaka i tiden, än senare inträffade dödsfall. Författarna har ej försökt att 

påverka deras berättelse, utan sjuksköterskorna har själva fått välja att berätta om det 

dödsfall de önskat, vilket ses som en styrka i studien.  

 

Slutsats 

Att arbeta som sjuksköterska på en neonatalavdelning kan vara mycket 

känslomässigt påfrestande då ett barn oväntat avlider. Att få stöd av arbetsgivare och 

kollegor är värdefullt för den enskilda sjuksköterskans välbefinnande och 

bearbetningsprocess. Föreliggande studie har uppmärksammat att det finns brister i 

rutinerna för omhändertagandet av personalen då ett barn oväntat dör. Förutom 

sjuksköterskans personliga lidande så finns även en risk att vården av det döda 

barnet och dess föräldrar försämras. De brister som föreliggande studie har funnit är 

relativt lätta att åtgärda. Omhändertagandet av det döda barnet och dess föräldrar 

skulle förbättras om den ansvariga sjuksköterskan kunde ägna hela sitt arbetspass 

enbart åt det döda barnet och dess föräldrar. Genom detta skulle även 

sjuksköterskans egen stress minska samt välbefinnande öka. Genom att tillgodose 

sjuksköterskornas önskemål om debriefing och mentorskap skulle den enskilde 

sjuksköterskan vara tryggare när hon/han nästa gång står inför en 

återupplivningssituation av ett barn eller finns tillhands för föräldrarna till ett 

spädbarn som plötsligt har avlidit oväntat. 

 

Klinisk implikation 

Utifrån föreliggande studies resultat så kommer nya rutiner upprättas på den 

neonatalavdelning där studien genomförts. Detta kommer att ske under hösten 2013. 

Målet med de nya rutinerna är att tydliggöra handlingsplanen då ett barn oväntat 

dör. Föreliggande studie har påvisat att önskemål om debriefing och mentorskap 

finns. Studien har även visat att det finns önskemål om ökade resurser i 
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personaltäthet just dagen då ett barn oväntat avlider, samt nästföljande dag. 

Författarnas mål med de nya rutinerna är att tillgodose sjuksköterskornas önskemål. 

 

Förslag till vidare forskning 

Författarna till föreliggande studie önskar i framtiden se vidare forskning om hur 

sjuksköterskor på en neonatalavdelning upplever oväntade dödsfall bland barn. 

Eftersom det saknas kvalitativa studier i detta ämne, vore det intressant att studera 

hur utbildning och satsning på debriefing påverkar sjuksköterskornas upplevelse. 

 

Författarnas tack 

Författarna önskar slutligen tacka informanterna för de fina skildringar de bidragit 

med. Dessa skildringar är grunden för hela studien och utan dessa generösa 

berättelser hade resultatet inte blivit lika bra. Ett stort tack även till vår handledare 

Charlotte Ångström-Brännström, som stöttat oss genom uppsatsarbetet. 
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Brev till verksamhetschef    Bilaga 1 

I specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för 

barn och ungdom vid Umeås universitet ingår det att skriva en magisteruppsats. 

Vi har tänkt genomföra en studie med syfte att undersöka sjuksköterskor och 

barnsjuksköterskors upplevelser av oväntade dödsfall av barn. Den 

datainsamlingsmetod som vi kommer att använda oss av är intervjuer med 

sjuksköterskor och barnsjuksköterskor som arbetar på 107a, nyföddhetsavdelningen, 

på Gävle sjukhus. Intervjuerna kan äga rum på informanternas arbetstid om 

arbetssituationen tillåter. 

Magisteruppsatsen kommer vara färdig i juni år 2013 och då kommer vi mer än gärna 

och överlämnar den till dig om det finns intresse. 

Vi ber om din formella tillåtelse att genomföra studien på x sjukhus och Barn- och 

ungdomskliniken, avdelning x. Var snäll och svara med mail till någon av 

nedanstående.  

 
Med vänliga hälsningar 
 
Student: Susanne Hallqvist 
Telefon: x 
Mail: x 
 
Student: Zandra Ejdersten 
Telefon: x 
Mail: x 
 
Handledare: Charlotte Ångström-Brännström 
Universitetslektor, Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 
Mail: charlotte.angstrom@nurs.umu.se 
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Förfrågan om medverkan i intervjustudie       Bilaga 2 

Syftet med studien är att undersöka sjuksköterskors upplevelser av oväntade dödsfall 

hos barn. Vi vill intervjua dig om dina erfarenheter och upplevelser för att öka 

förståelse inom detta område.  

Den intervjuundersökning vi ber dig delta i kommer att ske genom en bandinspelad 

intervju vid ett tillfälle, ske individuellt och ta ca 30-60 min. Vi kommer båda två att 

delta vid intervjun, en av oss kommer att ställa frågor och den andra kommer sitta 

med som observatör. Ditt svar på intervjufrågorna kommer att behandlas 

konfidentiellt och din identitet kommer inte att presenteras. Att delta i intervjun är 

helt frivilligt och du kan själva när som helst välja att avbryta din medverkan utan att 

uppge anledning.  

Intervjun kommer att skrivas ut ordagrant till text och analyseras. Bandet raderas när 

studien är genomförd. Den färdiga studien kommer att presenteras som en 

magisteruppsats vid Umeå Universitet, Institutionen för omvårdnad. Om du vill 

medverka i studien kontaktar vi dig för att bestämma tid och plats för intervjun. För 

mer information är du välkommen att kontakta någon av nedanstående personer. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Susanne Hallqvist          Zandra Ejdersten              Charlotte Ångström   

Leg. Sjuksköterska                      Leg. Sjuksköterska                             Universitetslektor 

Studerande spec. barn                  Studerande spec. barn                      Handledare 

Institutionen för omvårdnad      Institutionen för omvårdnad           Institutionen för omvårdnad 

Umeå Universitet                          Umeå Universitet                               Umeå Universitet 

 

 

 

 



 

   

 

Svarstalong om deltagande i intervjustudie, forts.   Bilaga 2 

Jag ger mitt informerade samtycke till att delta i forskningsstudien om 

sjuksköterskors upplevelser av oväntade dödsfall hos barn.  Jag ger även författarna 

min tillåtelse att kontakta mig för planering av intervju samt vid eventuella frågor 

efteråt. Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta mitt deltagande utan att ange anledning.  

 
Svarstalong ges till författarna vid intervjutillfället.  
 
 
Datum ………………… 
 
 
Namnunderskrift …………………………………………………………………………….. 
 
 
Namnförtydligande …………………………………………………………………………. 
 
 
Telefonnummer för personlig kontakt av författarna …………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

Frågeguide     Bilaga 3 
 
1. Kan du berätta lite kort om dig själv och ditt yrkesverksamma liv? 

2. Kan du berätta om en händelse du varit med om, då ett barn oförväntat har avlidit? 

3. Hur reagerade du känslomässigt på det inträffade, just då? 

4. Hur mådde du en liten tid efteråt, t.ex när du kom hem från jobbet? 

5. Vilket stöd fick du från din arbetsgivare samt från dina kollegor? 

6. Hade ni ett debriefingsamtal? 

7. Hur upplevde du kontakten med föräldrarna? 

8. Hur mår du idag r/t dödsfallet? Oro, stress, sömnsvårigheter? 

9. Av det som skedde efter att barnet hade dött, är det något du skulle vilja ändra på 

om du hade kunnat? Om JA, vad? 

10. Finns det någon speciell händelse/händelser omkring dödfallet som du ofta 

tänker tillbaka på? Om JA, berätta mer. 

  



 

   

 

Tabell 2. Översikt av meningsanalys med teman och subteman.     Bilaga 4 
Teman Upplevelse av 

stöd 
Uppleva behov 
av bearbetning 
och 
återhämtning 

Reaktioner på ett barns 
dödsfall 

Subteman Upplevelser av 
bra stöd. 
 
 

Upplevelser kring 
debriefing och 
behov av samtal. 

Upplevelser av 
återupplivningssituationen 

Upplevelse av 
bristande stöd. 

Upplevelser av 
arbetssituation 
och bemanning 

Upplevelser av kollegors 
emotionella reaktioner 
 

Upplevelse av att 
ge föräldrar stöd. 
 

 Upplevelser av starka känslor 
och minnen 
 

 Upplevelsen av den döda 
kroppen 

Känsla av empati för föräldrar 
samt tankar på egna barn 

Upplevelse av stressrelaterade 
symtom i dagsläget 

Upplevelser av erfarenhet 

Upplevelse av att vissa fall är 
svårare/lättare att bearbeta 
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TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR MANUSCRIPT PREPARATION 

The text and reference of the manuscript must conform in style to theAmerican Psychological 

Association (APA) Guidelines 6th Edition. The informationrequired for the electronic 

submission is detailed below: 

1) Title Page: The following information should appear on the title page: a)title of the 

manuscript; b) author (s) name (s) with highest degree earned;c) position title; d) institutional 

affiliation (s); e) institutional addresses;f) email address, telephone and fax number of 

corresponding author; g)acknowledgement of extramural funding; h) identification of 

previouspresentation (s) of paper to include meeting name, date and location; andh) any 

commercial financial support.  

2) Article Type: Identify type of article that is to be submitted: research paper,clinical article, 

review/theoretical, brief report, column, letter to the editor. 

3) Author Information: Insert information on corresponding author andremaining authors as 

well as academic degrees, institutional affiliationsand email addresses. 

4) AAbstract: Approximately 50 to 100 words in length, which is typed directly/pasted as a 

separate file. Abstract is to conform to the APA 6th editionguidelines. 

5) Manuscript Classification: Identify the manuscript's topical area by selectingone or more 

classifications from the list. 

6) Comments: Enter comments that are to be directed to the Editor-in-Chief/Associate 

Editor/Column Editor 

7) Cover Letter: Submit as a separate file to the editor the following:, thetitle of the paper, 

contact information for the corresponding author, disclosureof information if any previous 

presentations of data have beengiven, the manuscript is not being currently reviewed by 

another journal,other manuscripts with related data currently submitted to other journals,and 

disclosure of financial interests.  

8) Manuscript Text: Submit as a separate file. The manuscript narrative formatshould 

conform to the APA 6th edition guidelines. The manuscriptshould include page numbers but 

no personal identification of the author.There is not a fixed limit to manuscript length; 

however, it is essentialthat it be appropriate for the manuscript type and succinct in 

presentation.Manuscript pages should be double spaced. 

9) Tables and Figures: These are submitted as separate files. Tables andFigures should be 

complementary and not duplicative of the manuscriptnarrative. Format tables using APA 6th 

edition guidelines. 

10) Artwork/Photographs: Refer directly to the "Author Artwork Guidelines" on the website.  

11) The Journal of Pediatric Nursing has adopted the following guidelines toassist authors and 

reviewers. Please consult the applicable guidelinesduring manuscript 

development.CONSORT guidelines for randomized controlled trials: http://www.consort-

statement.orgSQUIRE guidelines for quality improvement projects: 

http://www.squirestatement.org 

12) Brief Report: These manuscripts are short reports of original studies orclinical evaluations 

that are limited in scope, contain novel or provocativefindings that need further replication, or 

represent replications andextensions of prior published work A structured abstract is 

required.Recommended length: 1000-1500 words (not including abstract, tables,figures, 

references, and online-only material) with no more than a totalof 3 tables and/or figures. The 

Brief Report should give a clear, condensedsummary of the procedure of the study or the  
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clinical evaluation and asfull an account of the results as space permits. An author who 

submits aBrief Report must agree not to submit the full report to another journal ofgeneral 

circulation.  
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